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COVID-19 pandemisi sürecinde, bireylerin tıbbi ve aromatik bitki tüketimlerine ilişkin ilgi
ve yönelimlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda Mersin’de yaşayan bireylerin
COVID-19 sürecinde değişen tıbbi ve aromatik bitki tüketimleri yükleme kuramı
çerçevesinde irdelenmiştir. Durum çalışması olarak tasarlanan bu araştırmada, araştırmanın
amacı ve örneklemine göre “tanımlayıcı-keşfedici, içsel ve iç içe geçmiş tekli durum deseni”
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Mersin’de COVID-19 sürecinde aktarlarda
çalışan, görüşmeyi kabul eden 20 kişi ile Mersin’de yaşayan ve COVID-19 sürecinde tıbbi
ve aromatik bitki tüketimine ilişkin ilgi ve yöneliminin arttığını beyan eden 33 kişi
oluşturmuştur. Veriler, görüşme formu kullanılarak amaçlı örnekleme tekniğine göre 2022
Nisan-Temmuz ayları arasında toplanmış olup; içerik ve betimsel analize tabi tutulmuştur.
Araştırmanın bulguları, tıbbi ve aromatik bitki tüketim nedenlerine çoğunlukla içsel
yükleme yapıldığını, ancak aktar çalışanlarının tüketicilere kıyasla daha fazla dışsal
yükleme yaptıklarını ortaya koymuştur. Çoğunlukla eğitim, yönetim ve pazarlama
alanlarında çalışılan yükleme kuramının, tıbbi ve aromatik bitki tüketim nedenlerini
açıklamada kullanılabileceği görülmüştür.
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It has been observed that the interest and tendency of individuals regarding the consumption
of medicinal and aromatic plants has increased during the COVID-19 pandemic. In this
context, the changing medicinal and aromatic plant consumptions of individuals living in
Mersin during the COVID-19 process were examined within the framework of the
attribution theory. In this study, which was designed as a case study, "descriptiveexploratory, intrinsic and single embedded case study" design was used according to the
purpose and sample of the research. The sample of the study consisted of 20 people who
agreed to interview and working in herbalists in Mersin and 33 people living in Mersin
during the COVID-19 process. The data were collected between April and July 2022
according to the purposeful sampling technique by using the interview form. The collected
data were subjected to content and descriptive analysis. The findings of the study revealed
that the reasons for the consumption of medicinal and aromatic plants were mostly internal,
but the herbalists attached more external attributions compared to the consumers. It has
been seen that the attribution theory could be used to explain the reasons for medicinal and
aromatic plants consumption.
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